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 Протокол

Номер Година 24.02.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 24.02 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100468 по описа за 2020 година

Ищецът  [фирма], редовно призован, не изпраща представител. От пълномощника му Ю.. П. 
е постъпило писмено становище, в което заявява, че не може да се яви в днешно съдебно 
заседание. Няма възражения по изслушване и приемане на заключението на вещото лице. 
Няма доказателствени искания. Изразява становище по същество.
А. С., редовно призована, не се явява. Вместо  нея се явява пълномощника й адв. Н., редовно 
упълномощена отпреди.
Вещото лице Е. К., редовно призована, налице.
Адв.Н. – да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Сне се самоличността на вещото лице, както следва:
Е. К. К. - 50г., бълг.гр., неомъжена, неосъждана, без родство и дела със страните по делото.
СЪДЪТ напомни на вещото лице отговорността по чл. 291 НК и същото обеща да даде 
заключение по знание и съвест. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам представеното заключение. 
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице Е. К., на което да се изплатят 200.00 
лв. от внесения депозит.
Адв.Н. – Няма да соча други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. 
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Представям списък за разноските.
СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Адв.Н. – От името на ответницата, моля да отхвърлите предявения иск, като присъдите 
направените от нея разноски във връзка с изготвяне на ССчЕ. Моля за срок за представяне на 
писмени бележки.
Съдът дава на страните едноседмичен срок за представяне на писмени бележки.
Съдът обяви, че ще се произнесе с решение на 18.03.2021  год.

            Протоколът изготвен в с.з.
    Заседанието закрито в  10.10 ч.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


